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 Rada Powiatu w Radziejowie uchwałą nr XLV/269/2014, z dnia                        
6 listopada 2014 r., zmienioną uchwałą nr II/21/2014 Rady Powiatu                         
w Radziejowie, z dnia 23 XII 2014 r., przyjęła „Roczny Program Współpracy 
Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami     
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.  

Celem programu było urzeczywistnienie zasady pomocniczości, 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz realizacja celów społecznych. 
Celami szczegółowymi było: tworzenie warunków i wspieranie inicjatyw 
obywatelskich; aktywizacja obywateli na rzecz polityki lokalnej w powiecie; 
wspieranie społeczności lokalnej; integrowanie podmiotów realizujących 
zadania publiczne; udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu 
programu współpracy; otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez 
umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnych wystąpień z ofertą 
realizacji projektów; wzmocnienie współpracy samorządu powiatowego                   
z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)    
 Program stanowi propozycję dla wszystkich organizacji i podmiotów 
wyrażających wolę i gotowość współpracy w działalności na rzecz naszego 
powiatu i jego mieszkańców, zmierzając do optymalnego zaspokojenia potrzeb 
społeczeństwa. 
 Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi miała charakter 
finansowy  i pozafinansowy obejmujący zadania w zakresie: 

1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
4. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
5. Turystyki i krajoznawstwa.  

 
 
I.  Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenia realizacji zadań 
publicznych. 
   

Współpraca o charakterze finansowym Powiatu Radziejowskiego                    
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego odbywała się poprzez wspieranie 
wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe 
dofinansowanie realizacji zadania.  
Wspieranie realizacji zadań odbywało się zgodnie z regulacjami ustawy                         
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w trybie otwartego 
konkursu ofert. W  roku 2015  ogłoszono 1 konkurs dotyczący wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w powiecie radziejowskim. Łączna 



wysokość środków przeznaczonych na dotacje w ramach konkursu wyniosła 
15 000,00 zł. Podmioty dotowane wykorzystały 14 099,87 zł, co stanowi 94 % 
kwoty przeznaczonej  w budżecie na dotacje udzielone w ramach konkursu. Do 
konkursu przystąpiło 7 stowarzyszeń kultury fizycznej. Jedno ze stowarzyszeń 
Klub Sportowy Zryw, któremu przyznano dotację 700,00 zł zrezygnowało 
z wykonania zadania. 
 

1.  Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie 
Radziejowskim  w 2015 r. 
 

 
NAZWA OFERENTA 

 

 
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
WYSOKOŚĆ 

PRZYZNANYCH 
ŚRODKÓW  

 
Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej 
„Radziejowianka”  

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
w powiecie radziejowskim w 2015 r. 

 
1 000,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski 

Spływ Kajakowy „Na przywitanie lata” 1 000,00 zł 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy w 
Radziejowie 

Organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 

5 100,00 zł 

Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „Lider” 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez 
wspieranie organizacji imprez o zasięgu powiatowym, 
popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowy 
kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych 
i kategoriach wiekowych. 

1 100,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Przemystka” 

Organizowanie turniejów i działalność statutowa UKS-
„Przemystka” 

1 000,00 zł 

Liga Obrony Kraju – 
Szkolne Koło w Zespole 
Szkół Mechanicznych 
w Radziejowie. 

Strzelectwo Sportowe – Sport i Rekreacja w Powiecie 
Radziejowskim” 

5 100,00 zł 

 
 
 
Efekty otwartego konkursu  ofert na wykonanie zadań publicznych związanych 
z realizację zadań Powiatu Radziejowskiego w 2015 roku z zakresu wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Radziejowskim 
 
 
 

Nazwa 
Stowarzyszenia 

 
                                  Efekty  konkursu 

 
Towarzystwo 
Krzewienia 
Kultury Fizycznej 
„Radziejowianka” 
 
 

W ramach konkursu dofinansowano organizację następujących imprez sportowych: IV 
Powiatowy Turniej Samorządowca w tenisie stołowym; imprezy sportowe dla młodzieży 
szkolnej w okresie wakacji letnich; Turniej w piłkę siatkową z okazji Niepodległości 
Polski; XX Ogólnopolski otwarty turniej tenisa stołowego „Weteranów”; X powiatowe 
zawody w wyciskaniu sztangi im. Andrzeja Szadkowskiego; promowanie powiatu 
poprzez udział w ligach i imprezach prowadzonych przez inne organizacje.   
 



Stowarzyszenie 
Rozwoju Miasta 
i Gminy Piotrków 
Kujawski 
 
Powiatowy 
Szkolny Związek 
Sportowy w 
Radziejowie  
 
 
 
 
 
 
 
Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 
Sportowy 
„LIDER” 
 
 
 
 
Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Przemystka” 
 
  
 
 
Liga Obrony 
Kraju – Szkolne 
Koło w Zespole 
Szkół 
Mechanicznych w 
Radziejowie  
 
 
 
 
 
 

W ramach konkursu dofinansowano organizację spływu kajakowego „Na przywitanie 
lata” – w spływie brało udział 18 uczestników (w tym 7 dziewcząt, 10 chłopców oraz 
opiekun grupy). Pokonali oni trasę w dwuosobowych kajakach startując z Kruszwicy,  
a kończąc w miejscowości Popowo.  
 
Stowarzyszenie realizuje zawody według Wojewódzkiego Kalendarza Imprez 
Sportowych  dla  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  skierowanego  dla  dzieci  
i młodzieży szkolnej. Dofinansowano organizację poszczególnych zawodów w różnych 
kategoriach wiekowych: piłki siatkowej szkół podstawowych, gimnazjum, tenisa 
stołowego, piłki koszykowej, lekkoatletyki, czwórboju, trójboju, biegów przełajowych, 
pływania, unihokeju i piłki ręcznej. Celem było wyłonienie mistrzów powiatu 
w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach oraz reprezentowanie powiatu 
radziejowskiego na szczeblu wojewódzkim. Historycznym sukcesem okazało się  
zdobycie II miejsca w Wojewódzkich zawodach piłki siatkowej chłopców, przez drużynę 
z Zespołu Szkół RCKU w Przemystce.  
 
W ramach konkursu dofinansowano następujące zawody: VIII Mistrzostwa Kujaw 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc – zawody zostały przeprowadzone w hali ZSM 
w Radziejowie w 8 kategoriach wiekowych. Stratowało 32 zawodników i zawodniczek 
z Polski, w tym silna reprezentacja powiatu radziejowskiego; Powiatowe turnieje w piłkę 
siatkową plażową – zawody zorganizowano dla uczniów gimnazjum. Startowało 6 par 
chłopców oraz 5 par dziewcząt. 
 
 
W ramach konkursu dofinansowano: szkolenie młodzieży – treningi prowadzone były  
przez 4 nauczycieli (wolontariuszy) w różnych dyscyplinach sportowych; udział 
w rozgrywkach szkolnych i międzyszkolnych; organizację turniejów sportowych  tj. piłki 
siatkowej oraz piłki siatkowej plażowej dziewcząt i chłopców, a także turnieju piłki 
nożnej dziewcząt i chłopców. 
 
 
W ramach konkursu dofinansowano: prowadzenie zajęć treningowych strzeleckich 
i sportowo – obronnych z młodzieżą na strzelnicy sportowej ZSM Radziejów; udział w II 
rundzie Wojewódzkiej Szkolnej Lidze Strzeleckiej w Bydgoszczy; Udział w Rejonowej 
Szkolnej Lidze Strzeleckiej w Kobylnikach k. Kruszwicy;  udział w Międzypowiatowej 
Lidze Strzeleckiej w Kobylnikach k. Kruszwicy; udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie 
z Obrony Cywilnej w Bydgoszczy; Udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach LOK 
w Wieloboju Obronnym w Zegrzu k. Warszawy; udział w Wojewódzkich Zawodach 
w Dwuboju Obronnym w Laskach Wielkich k. Gąsawy, przeprowadzenie „41 Zawodów 
Strzeleckich z okazji Dni Radziejowa”; Udział w Ogólnopolskich Zawodach w Dwuboju 
Obronnym w Bydgoszczy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykres nr 1 przedstawia ilość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach  
w latach 2014 i 2015 
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Wykres nr 2 przedstawia liczbę umów,  które zostały zrealizowane ze środków dotacyjnych 
w latach 2014 i 2015 
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Wykres nr 3 przedstawia wysokość wkładu własnego podmiotów, którym przyznano 
dofinansowanie w latach 2014 i 2015 
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Wykres nr 4 przedstawia liczbę uczestników zrealizowanych umów w latach 2014 i 2015 
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Zgodnie z zawartymi umowami, realizatorzy poszczególnych zadań 

złożyli sprawozdania z ich wykonania oraz rozliczenie z wykorzystanych 
dotacji.  

 
II. Współpraca o charakterze pozafinansowym 
 
Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w różnych formach : 

• Pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Radziejowie a Powiatem podpisane zostało porozumienie dotyczące 
monitorowania  i przekazywania informacji do Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.  

• Zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Radziejowskim 
a Gminą Wierzbinek w sprawie utworzenia Filii Radziejowskiej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia. 

• W ramach konsultacji nad Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego odbywały się spotkania 
Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 
Powiatu Radziejowskiego z  firmą  Faber Consulting  zajmującą się 
opracowaniem projektu Strategii na lata 2016-2020. 

• Ogłoszono nabór kandydatów  na członków Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego  w Radziejowie (PRDPP). Z uwagi na 
fakt, iż kadencja poprzedniej  Rady wygasła oraz braku reprezentantów ze 
strony organizacji pozarządowych, powołanie nowej Rady Pożytku 
Publicznego okazało się być niewykonalne. 

• W ramach ustawowych zadań dotyczących udzielenia nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w oparciu o ustawę z dnia                   
5 sierpnia 2015 r., zawarto porozumienie z poszczególnymi gminami 



naszego powiatu o świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiat 
zawarł porozumienie z Radą OIRP i Okręgową Radą Adwokacką. 

•   Stowarzyszenie „Tilia” prowadziło promocję odnawialnych źródeł energii 
oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich 
wykorzystania. Celem  projektu było zwiększenie poziomu świadomości 
ekologicznej. W budynku starostwa można było oglądać  makietę domu 
energooszczędnego oraz zapoznać się dokładnie z formami energii 
odnawialnej dzięki dostępnym biuletynom i broszurom. 

• W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego specjalista Lokalnego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich udzielał  bezpłatnych 
konsultacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w ramach 
Funduszy Europejskich. 

Formy niefinansowe współpracy polegały między innymi na wzajemnym 
informowaniu  się o wszystkich planowanych kierunkach działalności 
i realizowanych zadaniach poprzez stronę internetową.  

• Samorząd powiatu konsultował z organizacjami pozarządowymi projekty 
aktów normatywnych w dziedzinach związanych z profilem ich 
działalności  „Programu współpracy Powiatu Radziejowskiego                         
z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” oraz projekt „Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-
2020”.  

• W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej powiatu 
publikowano ważne informacje o przewidywanych lub realizowanych 
zadaniach sfery publicznej oraz informacje z realizacji zadań statutowych 
organizacji. 

• Samorząd powiatowy udzielał wsparcia pozafinansowego dla organizacji 
poprzez bezpłatne udostępnianie sal urzędu, drukowanie materiałów 
informacyjnych, udostępnianie sprzętu biurowego. 

• Organizacje pozarządowe czynnie uczestniczyły w uroczystościach                  
i świętach państwowych oraz miejskich, powyższe imprezy były 
uświetniane występami orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. 

• Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej  wspierały powiat radziejowski w zabezpieczaniu ulic               
w trakcie uroczystości:  1 września, 11 listopada   oraz w trakcie innych 
wydarzeń, które organizowane były w ciągu roku a podczas których 
niezbędne było zabezpieczenie ulic.  

• Udzielano pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych 
źródeł. 

  



W Wydziale Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu prowadzona jest baza 
danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne. 
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nadzór nad wszelkimi 
stowarzyszeniami należy do starosty, właściwego ze względu na siedzibę 
stowarzyszenia. Na koniec 2015 roku w księdze ewidencyjnej odnotowano: 67 
stowarzyszeń rejestrowych, 16 stowarzyszeń kultury fizycznej, 16 uczniowskich 
klubów sportowych,   4 stowarzyszenia zwykłe. W 2015 roku zarejestrowano: 
Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPIONS” z Witowa, Uczniowski Klub 
Sportowy „KUJAWIAK” przy SP w Morzycach, Stowarzyszenie Piłki 
Siatkowej „DRAGON” Dobre, Polski Związek Psów Rasowych w Radziejowie, 
Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” w Topólce oraz Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Gminy Topólka. Wyrejestrowano: Klub Sportowy 
„KULTURYSTA”  w Dobrem, Klub Sportowy „OLIMPIA” w Nowej Wsi, 
Klub Sportowy „KUJAWIAK” w Piotrkowie Kujawskim oraz Radziejowski 
Klub Pływacki „WODNIK”. 
        
III. Inne formy współpracy 
  
Powiat współpracował z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które 
otrzymały wsparcie finansowe jak i tymi, które realizowały zadania własne.               
W ramach tych zadań przekazywano nagrody, gadżety promocyjne powiatu, 
puchary czy dofinansowywano  organizację wydarzeń. Objęto wsparciem 
następujące imprezy:  
• Ogólnopolski  Przegląd Piosenki Francuskiej. 
• Ogólnopolski Festiwal Piosenki Europejskiej. 
• IV Regionalny Przegląd Piosenki Szkół Ponadgimnazjalnych „King of  the 

stage”.  
• Działalność statutową Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 

„Czerwona Róża”  przy ZSM w Radziejowie oraz Szkolnego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. 

• Działania ujęte w Preliminarzu realizowane przez Miejską i Powiatową 
Bibliotekę Publiczną, która to cyklicznie przeprowadzała  konkursy dla 
dzieci i młodzieży, szkolenia, warsztaty i wystawy. 

• Działalność Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich.   
• Konkurs Plastyczny na „Wielkanocną kartkę świąteczną” oraz Powiatowy 

Przegląd Scen Teatralnych organizowany przez Szkołę Podstawową 
w Dębołęce. 

• Działalność statutową Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  
Rzeczypospolitej  Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego w Radziejowie.  

• Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej.  
• Konkurs Plastyczny z okazji Dnia Dziecka.  



• Uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski – Koło 
Powiatowe w Radziejowie. 

• Zawody organizowane przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 
Sekcja Radziejów i Osięciny. 

 
IV. Pozostałe formy współpracy z podziałem na sfery pożytku publicznego 
określone w programie współpracy na rok 2015 

 
1. Ochrona i Promocja Zdrowia 

Proces ten odbywał się między innymi poprzez inicjowanie i wspieranie  akcji 
profilaktycznych i informacyjnych. Stowarzyszenia i jednostki organizacyjne          
z terenu powiatu radziejowskiego uczestniczyły w „Powiatowym Programie 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”, zatwierdzonym Uchwałą 
Rady Powiatu Nr XI/58/2011 z dnia 29 września 2011 r. Wyznacza on kierunki 
działania powiatu radziejowskiego w zakresie ograniczenia występowania 
zagrożeń dla zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu, poprawy jakości 
życia osób z  zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich, pomocy społecznej               
i aktywizacji zawodowej.  W realizacji zadań zawartych w Programie czynnie 
uczestniczyła Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Radziejowie.                 
W ramach promocji zdrowia psychicznego pogłębiano świadomość uczniów, 
rodziców i nauczycieli dotyczących problemu uzależnień, korzystania z pomocy 
i wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach  
przeciwdziałania patologiom społecznym udzielano porad w zespołach 
interdyscyplinarnych przez pracowników poradni w poszczególnych gminach. 
Prowadzono terapię rodzinną oraz pomoc rodzinom w sytuacji kryzysowej, 
prowadzone były konsultacje, szkolenia i porady związane z kierunkiem 
kształcenia oraz planowania kariery zawodowej.  
Działania w kierunku ochrony i promocji zdrowia podjął m.in. Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo 
Leczniczego w ramach działalności na rzecz chorych i niepełnosprawnych 
prowadzone były zajęcia terapeutyczne we współpracy z wolontariuszami              
z Radziejowskiego Stowarzyszenia Unitis Viribus. W szkołach, na terenie 
powiatu pielęgniarki szkolne we współpracy z opiekunami szkolnych kół PCK 
oraz pedagogami szkolnymi przygotowywali młodzież do prowadzenia 
zdrowego stylu życia, wolnego od używek i substancji psychoaktywnych,            
co w szerszym stopniu miało na celu uchronienie młodych ludzi przed 
zagrożeniami prowadzącymi do patologii społecznych. Akcja polegała na 
prowadzeniu pogadanek wspartych materiałami edukacyjnymi, tj. filmy, 
plakaty, broszury i ulotki.  
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zadanie prozdrowotne 
realizował przede wszystkim w środowisku dziecięco – młodzieżowym. 
Najwięcej akcji przeprowadziły szkolne koła PCK.  Stosowano różne formy 
pracy (konkursy, pogadanki, szkolenia i pokazy).  W ramach ochrony i promocji 



zdrowia prowadzona była również akcja honorowego krwiodawstwa. W roku 
2015 pobrano ogółem 398 litrów krwi, z czego krew oddana przez członków 
zrzeszonych w klubach PCK wyniosła 316 litrów.  Na wynik miały duży wpływ 
konkursy organizowane przez Zarząd Główny PCK, w którym udział zgłosiły 
HDK PCK przy Zespole Szkół Mechanicznych i Zespole Szkół Rolniczego 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce oraz Klub HDK PCK 
„Strażak” w Osięcinach.  
 

2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym 
Policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, realizowali na terenie 
powiatu program profilaktyczny „Małolat”. W trakcie spotkań i pogadanek               
z dziećmi i młodzieżą poruszono najistotniejsze problemy dotyczące zażywania 
oraz rozprowadzania używek, a także zakresy współpracy pomiędzy Szkołą, 
Policją a Sądem Rodzinnym. W trakcie spotkań poruszono tematy dotyczące 
przestępczości i demoralizacji a odpowiedzialności prawnej, przemocy 
domowej, maltretowania, molestowania, jak być asertywnym i mówić „nie”,  
bezpieczeństwa w drodze do oraz ze szkoły, a także na jej terenie. 
Polski Czerwony Krzyż w Radziejowie realizował to zadanie poprzez transfer 
dobrych wzorców, praktyk i rozwiązań, aktywujących środowisko. Rok 2015 
odbył się pod hasłem „Zanim będzie za późno”. Świadomość uczniów,                
że narkotyki stanowią zagrożenie osiągnięto poprzez: żywe słowo czyli 
(dyskusje, pogadanki, apele), formy plastyczne (prace plastyczne uczniów, 
gazetki, ulotki i wystawki) a także dzięki filmom, programom edukacyjnym 
i spotkaniom integracyjnym. 

 
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Działanie to w sposób ciągły prowadzone jest poprzez współpracę                             
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Radziejowie, ogólnouczelnianą jednostką 
organizacyjną Wyższej Szkoły Humanistyczno -  Ekonomicznej (obecnie 
Kujawskiej Szkoły Wyższej) we Włocławku. UTW w roku 2015 liczył 72 
słuchaczy. Program uczelniany ma na celu aktywizację oraz rozwój 
intelektualny słuchaczy, angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz 
otaczającego ich środowiska, podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji 
międzyludzkiej wśród seniorów. 
 
       4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 
W 2015 r. Powiat Radziejowski  współpracował ze Związkiem Kombatantów 
i byłych Więźniów  Politycznych. Współpraca polegała przede wszystkim na 
wspólnym uczestnictwie w uroczystościach patriotycznych oraz wsparciu 
organizacji kombatanckich pod względem rzeczowym  i organizacyjnym.   
Kultywowano twórczość ludową regionu, która polegała w dużej mierze na  
współpracy merytorycznej, organizacyjnej i finansowej z  Powiatową Radą Kół 
Gospodyń Wiejskich skupiającą 37 kół wiejskich. Działania Powiatowej Rady 



Kół Gospodyń Wiejskich na polu kultywowania tradycji regionalnej  polegały 
w głównej mierze na organizacji: 

• kolejnej edycji konkursu „Od zakwasu do żurku”; 
• Jarmarku na rynku w Radziejowie; 
• inscenizacji bitwy pod Płowcami; 
• IV edycji konkursu „Kaczyna po naszymu”. 

 
5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami 

Zakres tego zadania realizowany był głównie poprzez współpracę ze 
Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego, współpraca  ma charakter 
zarówno finansowy jak i pozafinansowy. Powiat nieodpłatnie udostępnienia 
pomieszczenia, środki techniczne, materiały biurowe i promocyjne, udziela 
również wsparcia  kadrowego. Stowarzyszenie współdziała z powiatem                  
w wydawaniu miesięcznika  „Powiatowe ABC”. Dzięki samorządom                        
i instytucjom organizacyjnym podlegającym powiatowi, gazeta dociera do 
szerokiego grona mieszkańców powiatu. W 2015 r. wydrukowanych zostało            
10 wydań gazety w nakładzie 1000 egzemplarzy. W stowarzyszeniu działa 
sekcja międzynarodowa zajmująca się współpracą powiatu radziejowskiego 
z Gminą Wahrenholz w Niemczech. Współpraca polega na stałych kontaktach                         
i wymianach delegacji samorządowców, strażaków i prywatnych grup 
turystycznych. W czerwcu 2015 r. na zaproszenie niemieckich kolegów, 
strażacy z powiatu radziejowskiego wyjechali do Wahrenholz i Schoneworde,                
a następnie do Hanoweru na Międzynarodowe Targi Pożarnictwa, Klęsk 
Żywiołowych, Ratownictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony – „Interschutz 2015”. 
 Stowarzyszenie zrealizowało również projekt „Edukacja kobiet wiejskich 
partnera niemieckiego w zakresie poznawania i szerzenia kujawskiej kultury               
i tradycji regionalnej” w formie warsztatów kulinarnych i artystycznych. 
W ramach projektu gościliśmy 7 kobiet z Niemiec. 
 

6. Turystyka i krajoznawstwo 
W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki powstała publikacja  „POWIAT RADZIEJOWSKI – 
poznaj razem z nami” w nakładzie 1460 egzemplarzy. Materiały służące 
publikacji zostały przygotowane przez uczniów szkół gimnazjalnych                           
i ponadgimnazjalnych  z terenie Powiatu Radziejowskiego w trakcie realizacji 
ścieżek edukacyjnych ww. projektu. Opracowanie to zostało ubarwione 
mnóstwem zdjęć mających na celu prezentację wszystkich atutów powiatu 
związanych z jego dziedzictwem, historią i krajobrazem. Publikacja ta staje się 
wizytówką powiatu, która trafia do rąk szeregu odbiorców. 
  
 
 



7. Ratownictwo i ochrona ludności 
W Komendzie Powiatowej Policji odbyła się debata dotycząca poprawy 
bezpieczeństwa w powiecie radziejowskim w której uczestniczyli 
przedstawiciele jednostek samorządowych. Rok 2015 upłynął na 
zorganizowaniu szeregu ćwiczeń, w których udział brały jednostki PSP, OSP 
oraz jednostki policyjne. Szkolono się m.in. w trakcie ćwiczeń: „KOBRA 2015” 
zorganizowanych w Tłoczni Gazu Włocławek Gazociągu Jamał – Europa.                
W radziejowskim szpitalu przeprowadzono dwudniowe ćwiczenia „Szpital 
2015”, w których brały udział  jednostki wchodzące w skład KSRG oraz 
Komendy Policji i Zespołu Ratownictwa Medycznego. Z zakresu prowadzenia 
działań ratowniczych na wodzie odbyło się  szkolenie na jeziorze Głuszyńskim. 
W zakresie prowadzenia praktycznych działań w czasie zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa, w tym zagrożeń terrorystycznych odbyły się 
Powiatowe Ćwiczenia Obronne „Kobra 15”. 
Dzięki projektowi Regionalnego Programu Operacyjnego  „Ludziom na ratunek 
IV Etap” jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych  z Woli Skarbkowej, 
Płowiec, Osięcin, Dobrego, Piotrkowa Kujawskiego otrzymały  specjalistyczny 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 
Jednostka Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej cyklicznie organizuje 
konkursy (w tym przeprowadza eliminacje do konkursów wojewódzkich) 
z zakresu pożarnictwa. W roku 2015 po raz siedemnasty młodzież z terenu 
powiatu spotkała się na eliminacjach do Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej  pod hasłem : „Młodzież zapobiega pożarom”. 
 

8. Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
Rada Młodzieżowa przy wsparciu Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu 
Radziejowskiego przygotowała projekt ekologiczny „Ochrona środowiska, 
energii i  zrównoważonego rozwoju”, który odbył się w dn. 1-8 sierpnia 2015 
roku.  
 
V. Podsumowanie  
Podsumowując realizację Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego 
z organizacjami pozarządowymi w roku 2015, należy podkreślić, że dokument 
ten okazał się ważnym aktem określającym podstawowe zasady i formy 
współpracy powiatu z sektorem pozarządowym, jednocześnie stanowiąc podstawę 
do rozwijania systemu współpracy administracji samorządowej 
z organizacjami skupiającymi mieszkańców powiatu.   
 
 
 
Radziejów, kwiecień 2016 r.   
 
Przygotowała i opracowała: 
Małgorzata Patyk 
Wydział Organizacji, 
Nadzoru i Promocji Powiatu  


